EUROPEAN CONFERENCE TARRAGONA 2011
www.jcivilafranca.org

1/
FORMACIÓ
PELS VOLUNTARIS DE LA CONFERÈNCIA EUROPEA TARRAGONA 2011

2/ COMPENSACIONS

Tots els voluntaris heu d’assistir a un curs de formació.
Pots venir el dia 30 d’abril o el dia 21 de maig.
Si es pot venir els dos dies millor, perquè podrem coordinar tasques el mateix dia 21.

També volem informar-te de les compensacions que hi haurà en els dies de la conferència per les
persones que col·laborin en funció dels dies i les hores que es vinguin.

És recomanable assistir el dia 14 de maig a la visita dels espais on es farà la Conferència Europea.

VOLUNTARIS DE L’1 AL 5 DE JUNY

> Si vius a Tarragona o a prop, i tens la possibilitat de fer Home Hospitality ens ho feu saber.

Col·laboradors NO JUNIORS

30 d’abril

1R CURS
DE VOLUNTARIS
TARRAGONA

Hotel d’Entitats de Tarragona
Carrer Pons d’Icart, s/n planta
6. MAPA
Recomenació pàquing gratuït :
a prop de l’Estació de Renfe Port - Plaça de Carros.
Mapa ubicació Renfe

Horari
9:45h: acreditació
10h a 14h: Curs
Curs i coffee break Gratuït

TARRAGONA
Repàs de totes de les activitats
que es faran. Començant per la
cerimonia d’inauguració fins a
l’entrega de premis.

Horari
Durant tot el dia

Dinar opcional
(No inclòs)

> Els que vinguin un dia a ajudar-nos: Tindran tiquet de transport, dinar, refresc i samarreta
> Els que vinguin de dimecres fins dissabte:Tindran tiquet de transport, esmorzars, dinars,
refrescs, polo/samarreta i estada. Podran accedir a les festes de les nits i a un curs de formació.

Col·laboradors JUNIORS
> Els que vinguin un dia a ajudar-nos: Dinar, refresc i samarreta

14 de maig

VISITA DEL EMPLAÇAMENTS
DE LA CONFERÈNCIA
TARRAGONA

21 de maig

2N CURS
DE VOLUNTARIS
TARRAGONA

Hotel d’Entitats de Tarragona
Carrer Pons d’Icart, s/n planta
6. MAPA
Recomenació pàquing gratuït :
a prop de l’Estació de Renfe Port - Plaça de Carros.
Mapa ubicació Renfe

Horari
9:45h: acreditació
10h a 14h: Curs
Curs i coffee break Gratuït
Dinar opcional
(No inclòs)

> Els que vinguin de dimecres fins diumenge: Esmorzars, dinars, refrescs, polo/samarreta i
estada. Podran accedir a les festes de les nits i a dos cursos de formació. Els que vulguin assistir
al sopar de gala, tindran l’opció de comprar un tiquet per 50 Euros.
> Els membres que per qüestions personals no puguin desplaçar-se fins a Tarragona però que
vulguin ajudar durant la setmana en l’assistència als aeroports de Girona, Barcelona o Reus,
si entre dimarts i dimecres, dissabte i diumenge col·laborin en més de 20 hores de dedicació,
tindran: la opció d’obtenir el tiquet del sopar de gala a 50 Euros + samarreta + estada de dissabte a la nit.
> Et recordem que pel dissabte a la nit també necessitem voluntaris que puguin ajudar en
l’organització del sopar de gala, així que si us agradaria posar un granet de sorra en la seva
organització però no voleu assistir al sopar, comptem amb la vostra ajuda.
> Et recordem també que totes les persones que vulguin col·laborar s’han de registrar a:
http://www.jciec2011.cat/vols-col-laborar.html

Confirmació del curs abans del 28 d’abril a voluntaris@jciec2011.cat

Assistents a la Conferència

Els objectius del curs són:
1. Fer equip. Conèixer en primera persona voluntaris i responsables de la Conferència
2. Donar a conèixer Jove Cambra Internacional
3. Conèixer les activitats, horaris i tasques a realitzar pels voluntaris.
4. Resoldre dubtes

Les persones que vulguin fer més activitats, formacions i actes de la Conferència de Tarragona,
han de fer l’inscripció per la via convencional.
L’estada anirà pel seu compte. http://www.jciec2011.cat/registration.html
VÍDEOS JCI EC 2011
No et pots perdre els vídeos realitzats. Hi ha el nou Spot on hi van participar voluntaris:
http://www.jciec2011.cat/downloadsamedia/videos.html

